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Il-purċissjoni tad-dħul tibda qabel jasal Monsinjur Arċisqof.  
 
Jimxi l-ewwel il-ministru biċ-ċensier u warajh dak bis-Salib tal-
Purċissjonijiet bix-xemgħat mixgħula miegħu, is-seminaristi u r-reliġjużi 
mhux ordnati, id-djaknu bl-Evanġelju b’żewġ xemgħat mixgħula miegħu, 
id-djaknu l-ieħor, is-saċerdoti u l-kappillani (bl-ilbies korali, jiġifieri, il-
kleru djoċesan bis-suttana u bl-ispellizza u r-reliġjużi bl-abitu tagħhom, 
kulħadd mingħajr stola) u l-isqfijiet (bl-ilbies korali). 
 

X’ħin jaslu fil-presbiterju, il-ministru biċ-ċensier, tas-Salib u l-ministri bix-
xemgħat jersqu fil-ġenb sakemm kulħadd isib postu fil-presbiterju u wara  
jmorru lejn il-Kappella tas-Sagrament jistennew lil Monsinjur Arċisqof. Il-
Ministru bis-Salib mal-Kappillan, il-Pirjol u abbati bl-ilma mbierek, jinżlu 
lejn il-bieb tal-knisja biex jilqgħu lil Monsinjur Arċisqof, li x’ħin jasal 
ibierek lilu nnifsu u lill-ġemgħa, u jibqa’ sejjer lejn il-Kappella tas-
Sagrament fejn jinviżta, ineħħi l-muzzetta u jilbes il-kappa.  
 

Imbagħad bil-mitra f’rasu u bil-baklu f’idejh, jimxi proċessjonalment, 
flimkien maż-żewġ Djakni, lejn l-artal. 
 

X’ħin jaslu fil-presbiterju, iqimu l-artal u jieħdu posthom. 
 

Waqt l-ewwel purċissjoni tad-dħul jitkanta dan l-innu. 
Bilwieqfa  
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FLIMKIEN MAL-MULEJ ĠESÙ                      

Innu 

limkien mal-Mulej Ġesù 
Id f’id, b’kuraġġ nimxu ’l quddiem. 
M’għandniex għalfejn qatt naqtgħu qalbna 

Flimkien mal-Mulej Ġesù. 
 

Nagħmlu l-qalb, nissaħħu lkoll fil-fidi, 
Kull darba li niċċelebraw flimkien 
Il-misteru li bih Kristu, fil-quddiesa, 
Lilu nnifsu tana għal matul iż-żmien. 
 

Flimkien mal-Mulej Ġesù 
Id f’id, b’kuraġġ nimxu ’l quddiem. 
M’għandniex għalfejn qatt naqtgħu qalbna 
Flimkien mal-Mulej Ġesù. 
 

Miġburin flimkien nilqgħu il-kelma: 
Nixxiegħa nieżla tgelgel mill-għejjun. 
Ngħixu f’relazzjoni mqaddsa lkoll bejnietna 
Għax fejn tnejn jinġabru f’nofshom Kristu jkun. 
 
Flimkien mal-Mulej Ġesù 
Id f’id, b’kuraġġ nimxu ’l quddiem. 
M’għandniex għalfejn qatt naqtgħu qalbna 
Flimkien mal-Mulej Ġesù. 
 

Int min int, jekk żgħir, żagħżugħ jew xwejjaħ; 
Sew jekk int mimli saħħa jew batut, 
Post għalik Kristu Sultan ħejja fis-Saltna: 
Quddiem Alla ħadd ma huwa preferut. 
 

Flimkien mal-Mulej Ġesù 
Id f’id, b’kuraġġ nimxu ’l quddiem. 
M’għandniex għalfejn qatt naqtgħu qalbna 
Flimkien mal-Mulej Ġesù. 
 

F 
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Mel’ejjew, ħa Kristu jsaltan fuqna 
Imħabbtu m’għandhiex fini, m’għandhiex qiegħ. 
U quddiemu nqiegħdu l-ferħ u d-dwejjaq tagħna 
Għax Hu biss jista’ itina l-mistrieħ. 
 
Flimkien mal-Mulej Ġesù 
Id f’id, b’kuraġġ nimxu ’l quddiem. 
M’għandniex għalfejn qatt naqtgħu qalbna 
Flimkien mal-Mulej Ġesù.  
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Bilqiegħda 
 

Arċisqof (bilwieqfa) 

-Aħwa għeżież, 
illum il-Knisja tagħlaq is-sena liturġika 
biċ-ċelebrazzjoni ta’ dak li hu l-alfa u l-omega, 

il-bidu u t-tmiem ta’ kollox. 
Fih tibda u u fih tintemm kull grazzja ta’ Alla, 
kull ħidma tagħna,  
il-ħajja tagħna 
u l-eżistenza ta’ kull ma hu. 
 
Għalhekk nerfgħu qlubna ’l fuq lejn il-Missier, 
u fl-għabex ta’ dan il-jum solenni, 
ningħaqdu ma’ Ibnu fl-Ispirtu s-Santu, 
biex infaħħru lil Alla. 
 
Għalkemm it-tifħir tagħna  
lil Alla ma jżidlu xejn fih innifsu, 
imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni tagħna, 
jiġifieri, 
dak li beda Alla fina f’din il-ħajja, 
bil-grazzja tiegħu 
u bit-tħabrik tagħna  
fl-għemejjel ta’ ħniena mal-proxxmu, 
isib il-qofol u tmiem tiegħu 
f’Sidna Ġesù Kristu, Sultan tal-ħolqien kollu, 
li tiegħu huma ż-żminijiet u l-eternità; 
lilu kull glorja u setgħa; 
għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.  

L  
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It-Tieni Għasar tas-Solennità 
 

Bilwieqfa 
 

 

℣.   O Alla, ejja eħlisni.  

℟. Mulej, fittex għinni. 

℣.   Glorja lill-Misier u lill-Iben  u lill-Ispirtu s-Santu. 

℟. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem  

u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem.  
 Ammen. Hallelujah! 
 

Innu 
ejt mis-sema f’din l-art, o Bin Alla, 
Biex tifdina mill-jasar tad-dnub; 
Ġejt f’suritna biex tbati għalina, 

Biex f’din qalbek tiġborhom il-qlub. 
 

Qalb ta’ Alla li ħalaq l-imħabba, 
Qalb ta’ bniedem li tħoss għall-bnedmin 
Tixgħel dejjem ġo sidrek imħeġġeġ 
Biex tarana fi mħabbtek henjin. 
 

Xerred fuqna minn qalbek ħanina 
Ġid mis-sema kif dejjem xerridt 
Fuq min ħabbek u talbek bil-ħniena 
L-isbaħ grazzji li int wegħidt. 

 

Fik il-ħniena, l-imħabba u l-faraġ 
Tal-qlub kollha, tal-kbar u ċ-ċkejknin; 
Fik il-maħfra, Ġesù għal min dineb, 
Il-kenn ħelu tal-qlub maħqurin. 
 

Fik il-qawwa tal-martri rebbieħa 
F’għoxrin seklu msoqqija bid-demm, 
Fik il-fidi tal-qlub qalbiena 
Baqgħet sħiħa u qatt ma tintemm.  

Ġ 
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Xerred fuqna minn qalbek ħanina 
Ġid mis-sema kif dejjem xerridt 
Fuq min ħabbek u talbek bil-ħniena 
L-isbaħ grazzji li int wegħidt. 

 

Int Sultan li tajt ħajtek għalina 
Fuq salib mitt għal dawk li ħabbejt 
Minn ġuf l-art qomt biex tagħti il-ħajja 
Fil-qawmien seħibt lilna li fdejt. 
 

Tina l-qawwa biex bħalek b’imħabba 
Ngħixu l-fidi bl-imħabb’għal xulxin 
Ngħixu t-tama li ddewweb kull dalma 
Biex f’saltnatek nitwettqu henjin. 
 

Xerred fuqna minn qalbek ħanina 
Ġid mis-sema kif dejjem xerridt 
Fuq min ħabbek u talbek bil-ħniena 
L-isbaħ grazzji li int wegħidt.  
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Il-Kor 

Antifona 
u joqgħod għal dejjem fuq it-tron ta’ David  
fis-saltna tiegħu. Hallelujah! 

 
Bilqiegħda 

 
Salm 109 (110) 1-5.7 

 
Il-Kor 

Il-kelma tal-Mulej lil Sidi: * 
“Oqgħod fuq il-lemin tiegħi,  

sa ma nqiegħed l-għedewwa tiegħek * 
mirfes taħt riġlejk.” 

 

Il-Ġemgħa 

Hu joqgħod għal dejjem fuq it-tron ta’ David  
fis-saltna tiegħu. Hallelujah! 
 

Il-Kor 

Ix-xettru tal-qawwa tiegħek  
jibgħat il-Mulej minn Sijon: * 
aħkem f'nofs l-għedewwa tiegħek. 

Tiegħek is-setgħa sa minn twelidek  
fuq il-għoljiet imqaddsa, * 

sa minn qabel is-sebħ bħan-nida jien nissiltek. 
 

Il-Ġemgħa 

Hu joqgħod għal dejjem fuq it-tron ta’ David  
fis-saltna tiegħu. Hallelujah! 
 

Il-Kor 

Ħalef il-Mulej, u ma jisgħobx bih: * 
“Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek!” 

Sidi fuq il-leminija tiegħu, *  
jidrob is-slaten f'jum il-qilla tiegħu. 

Mill-wied jixrob fi triqtu, *  
għalhekk jerfa’ ’l fuq rasu. 

H 
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Il-Ġemgħa 

Hu joqgħod għal dejjem fuq it-tron ta’ David  
fis-saltna tiegħu. Hallelujah! 
 
Il-Kor 

Glorja lill-Missier u lill-Iben * 
u lill-Ispirtu s-Santu. 

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem * 
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 

 
Il-Kor u l-Ġemgħa 

Antifona 
Hu joqgħod għal dejjem fuq it-tron ta’ David  
fis-saltna tiegħu. Hallelujah! 
 
 Bilwieqfa 
 
L-Arċisqof 

Nitolbu 

ri ħniena magħna Mulej, billi teħlisna minn kull ma jfixkilna 
fit-triq tagħna lejn il-ksib tas-salvazzjoni u dawwalna bl-

Ispirtu tiegħek biex nagħrfu t-tnassis tal-Ħażin u nirbħu sehem 
fil-mejda tiegħek ta’ dejjem. Bi Kristu Sidna. 
 
Il-Ġemgħa 

Ammen. 
 
 Bilqiegħda  

U 
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Il-Kor 

Antifona 
altnatek hi saltna għaż-żminijiet kollha,  
minn nisel għal nisel il-ħakma tiegħek. 

 

Salm 144 (145) 1-13 
 

Il-Kor 

Ħa nkabbrek, Alla tiegħi, sultan, * 
u nbierek ismek għal dejjem ta' dejjem. 

 

Il-Ġemgħa 

Kuljum irrid inbierkek, * 
u nfaħħar ismek għal dejjem ta’ dejjem. 

 

Il-Kor 

Kbir il-Mulej, ta’ min ifaħħru ħafna, * 
bla tarf il-kobor tiegħu. 

 

Il-Ġemgħa 

Nisel lil nisel isebbaħ għemilek, * 
u s-setgħa tiegħek ixandru. 

 

Il-Kor 

Il-ġmiel u l-kobor tas-sebħ tiegħek iħabbru, * 
u fuq l-għeġubijiet tiegħek jitħaddtu. 

 

Il-Ġemgħa 

Il-qawwa tal-għemejjel tiegħek tal-biża’ jxandru; * 
u jien fuq l-għemejjel kbar tiegħek nitħaddet. 

 

Il-Kor 

It-tjubija tiegħek bla qjies ifakkru, * 
jgħajjtu bil-ferħ minħabba l-ġustizzja tiegħek. 

 

Il-Ġemgħa 

Twajjeb u ħanin il-Mulej, * 
idum biex jagħdab u kollu tjieba. 

 

Il-Kor 

Twajjeb ma’ kulħadd il-Mulej, * 
tjubitu fuq kull ma għamel. 

S 
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Il-Ġemgħa 

Kull ma għamilt iroddlok ħajr,Mulej; * 
iberkuk il-ħbieb tiegħek kollha. 

 

Il-Kor 

Is-sebħ tas-saltna tiegħek ixandru, * 
fuq is-setgħa tiegħek jitkellmu, 

 

Il-Ġemgħa 

biex jgħarrfu lill-bnedmin il-qawwa tiegħek, * 
u s-sebħ u l-ġmiel tas-saltna tiegħek. 

Il-Kor 

Saltnatek hi saltna għaż-żminijiet kollha, * 
minn nisel għal nisel il-ħakma tiegħek.  

 

Il-Ġemgħa 

Glorja lill-Missier u lill-Iben * 
u lill-Ispirtu s-Santu. 

 

Il-Kor 

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem * 
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 

 

Kor u l-Ġemgħa 

Antifona 
Saltnatek hi saltna għaż-żminijiet kollha,  
minn nisel għal nisel il-ħakma tiegħek. 
 

 Bilwieqfa 
 

L-Arċisqof 

Nitolbu 

għmel Mulej, li l-Aħbar it-Tajba tixtered sa truf l-art kollha 
ħalli kull bniedem iġarrab il-ferħ tagħha u jduq fiha l-ħniena 

bla tarf tiegħek. Bi Kristu Sidna. 
 

Il-Ġemgħa 

Ammen. 
 Bilqiegħda  

A 
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Il-Kor 

Antifona 
uq il-libsa u fuq ġenbu għandu miktub:  
Sultan tas-slaten u Sid tas-sidien.  

Lilu l-glorja u s-setgħa għal dejjem ta’ dejjem! 
 

Kantiku 
Apokalissi 19, 1-2.5-7 

 
Il-Kor u l-Ġemgħa 

Hallelujah. 
 

Solista 

 Is-salvazzjoni u l-glorja u l-qawwa huma ta’ Alla tagħna, * 
  għax veri u ġusti huma l-ġudizzji tiegħu. 
 

Il-Kor u l-Ġemgħa 

Hallelujah. Hallelujah. 
 

Solista 

 Faħħru lil Alla tagħna, intom il-qaddejja kollha tiegħu, * 
  intom li tibżgħu minnu, iż-żgħar u l-kbar! 
 

Il-Kor u l-Ġemgħa 

Hallelujah. Hallelujah. 
 

Solista 

 Għax ħa s-saltna l-Mulej Alla tagħna li jista’ kollox, * 
  nifirħu u nithennew, u nagħtuh glorja. 

 

Il-Kor u l-Ġemgħa 

Hallelujah. Hallelujah. 
 

Solista 

 Għax wasal it-tieġ tal-ħaruf, * 
  u l-għarusa tiegħu ħejjiet ruħha. 

 

Il-Kor u l-Ġemgħa 

Hallelujah. Hallelujah. 

F 



15 

 

Solista 

 Glorja lill-Missier, u lill-Iben, * 
  u lill-Ispirtu s-Santu. 
 

Il-Kor u l-Ġemgħa 

Hallelujah. Hallelujah. 
 

Solista 

 Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, * 
  u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 

Il-Kor u l-Ġemgħa 

Hallelujah. Hallelujah. 

 
Il-Kor u l-Ġemgħa 

Antifona 
Fuq il-libsa u fuq ġenbu għandu miktub:  
Sultan tas-slaten u Sid tas-sidien.  
Lilu l-glorja u s-setgħa għal dejjem ta’ dejjem! 
 
 Bilwieqfa 
 
L-Arċisqof 

Nitolbu 

għtina, Mulej, li nifirħu u nroddulek ħajr talli seħibtna fis-
Saltna ta’ Ibnek il-maħbub, li bil-mewt u l-qawmien tiegħu 

fdiena. Bi Kristu Sidna. 
 
Il-Ġemgħa 

Ammen. 
 
 Bilqiegħda  

A 
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Lezzjoni Qasira Lhud 4, 14-16 
 
Qarrej 

Qari mill-Ittra lil-Lhud 
ela meta aħna għandna l-qassis il-kbir, li hu tassew 
kbir, qassis li daħal fis-smewwiet, Ġesù, Bin Alla, ħa 
nżommu sħiħa l-fidi tagħna u nistqarruha. Għax aħna 

ma għandniex qassis il-kbir li ma jistax jagħder id-dgħufija 
tagħna, imma għandna wieħed li kien imġarrab bħalna f'kollox, 
minbarra d-dnub. Ħa nersqu, mela, b’qalbna qawwija lejn it-tron 
tal-grazzja, biex naqilgħu ħniena u nsibu f’waqtha l-grazzja li 
neħtieġu. 

 
Il-Kelma tal-Mulej 

 
℟.  Irroddu ħajr lil Alla 

 
Responsorju Qasir ara Salm 44, 7 

℣. It-tron tiegħek O Alla, għal dejjem ta’ dejjem. 

℟.  It-tron tiegħek O Alla, għal dejjem ta’ dejjem. 

℣. Xettru tas-sewwa hu x-xettru ta’ saltnatek. 

℟. Għal dejjem ta’ dejjem. 

℣. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu. 

℟.  It-tron tiegħek O Alla, għal dejjem ta’ dejjem.  

M 
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It-Tħabbira tal-Evanġelju 
 

Bilwieqfa 
 

Kant għall-Purċissjoni bl-Evanġelju 
 

 
Il-Kor u l-Ġemgħa 

Int Sultan tas-sema w tal-art. 
Hallelujah, hallelujah! 
Qomt mill-mewt u ma tmut qatt;  
u ma tmut qatt, hallelujah! 

 

Inti s-sewwa, Int verità, 
Inti il-ħajja tagħna 
Il-bieb, id-dawl u l-ikel u x-xorb 
Inti d-dawl li ddawwal triqtna. 
 

Int Sultan tas-sema w tal-art. 
Hallelujah, hallelujah 
Qomt mill-mewt u ma tmut qatt;  
u ma tmut qatt, hallelujah! 

 
L-Arċisqof iqiegħed l-inċens fuq il-faħam u jbierku. 
Id-Djaknu jitlob il-barka u l-purċissjoni tmur lejn l-Ambone  
min fejn jixxandar l-Evanġelju.  
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Evanġelju Mt. 25, 31-46 
 

℣. Il-Mulej magħkom. 
 

℟.  U miegħek ukoll. 
 

℣.  Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. 
 

℟. Glorja  lilek  Mulej . 
 

 

dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Meta jiġi 

Bin il-bniedem fil-glorja tiegħu u bl-anġli kollha 

miegħu, imbagħad joqgħod fuq it-tron glorjuż 

tiegħu. U quddiemu jinġabru l-ġnus kollha, u hu jifridhom 

minn xulxin, bħalma r-ragħaj jifred in-nagħaġ mill-mogħoż: in-

nagħaġ iqegħedhom fuq il-lemin tiegħu u l-mogħoż fuq ix-

xellug. 

F’ 
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 Imbagħad is-Sultan jgħid lil dawk ta’ fuq il-lemin tiegħu: 
“Ejjew, imberkin minn Missieri, ħudu b’wirt tagħkom is-Saltna 
li tħejjiet għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja. Għax jien kont 
bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għatx u sqejtuni, kont barrani u 
lqajtuni, kont għeri u libbistuni, kont marid u ġejtu tarawni, 
kont fil-ħabs u ġejtu żżuruni”. 
  

Imbagħad iweġbuh il-ġusti: “Mulej, meta rajniek bil-ġuħ u 
tmajniek, jew bil-għatx u sqejniek? Meta rajniek barrani u 
lqajniek, jew għeri u libbisniek? Meta rajniek marid jew fil-ħabs 
u ġejna nżuruk?”. 
  

U s-Sultan iweġibhom u jgħid: “Tassew, ngħidilkom, kull ma 
għamiltu ma’ wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh 
miegħi”. 
  

Imbagħad jgħid ukoll lil dawk ta’ fuq ix-xellug: “Morru minn 
quddiemi, misħutin, fin-nar ta’ dejjem li tħejja għax-xitan u 
għall-anġli tiegħu. Għax jien kont bil-ġuħ u ma tmajtunix, kont 
bil-għatx u ma sqejtunix, kont barrani u ma lqajtunix, kont 
għeri u ma libbistunix, kont marid u fil-ħabs u ma ġejtux 
iżżuruni!”. 
  

Imbagħad huma wkoll iweġbuh: “Mulej, meta rajniek bil-ġuħ, 
jew bil-għatx, jew barrani, jew għeri, jew marid, jew fil-ħabs, u 
aħna ma waqafniex miegħek?”. 
  

Iweġibhom imbagħad u jgħidilhom: “Tassew, ngħidilkom, dak 
li ma għamiltux ma’ wieħed min dawk iż-żgħar, anqas miegħi 
ma għamiltuh”. 
  

U dawn imorru fit-tbatija ta’ dejjem u l-ġusti fil-ħajja ta’ 
dejjem”. 
 

Il-Kelma tal-Mulej 
  

℟ . Tifħir lilek Kristu 
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Id-Djaknu jerġa lura mal-Purċissjoni lejn il-Presbiterju, 
jgħaddi l-Evanġelarju lill-Arċisqof li jbierek lill-Ġemgħa bih. 

 
Il-Kor u l-Ġemgħa 

Int Sultan tas-sema w tal-art. 
Hallelujah, hallelujah! 
Qomt mill-mewt u ma tmut qatt;  
u ma tmut qatt, hallelujah! 

 

Inti s-sewwa, Int verità, 
Inti il-ħajja tagħna 
Il-bieb, id-dawl u l-ikel u x-xorb 
Inti d-dawl li ddawwal triqna. 
 

Int Sultan tas-sema w tal-art. 
Hallelujah, hallelujah 
Qomt mill-mewt u ma tmut qatt;  
u ma tmut qatt, hallelujah! 

 
Bilqiegħda 

 

 
Omelija  
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Bilwieqfa 
 

 
Il-Kor  

Antifona 
ili ġiet mogħtija kull setgħa  
fis-sema u fl-art, jgħid il-Mulej. Hallelujah! 

 
Kantiku ta’ Marija 

Lq 1, 47-55 
 

Il-Kor  

Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, * 
u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi,  

 

Il-Ġemgħa 

għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. * 
Iva, minn issa ‘l quddiem kull nisel isejjaħli hienja,  

 

Il-Kor  

għax is-setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; * 
qaddis hu l-isem tiegħu. 

 

Il-Ġemgħa 

Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien * 
fuq dawk li jibżgħu minnu. 

 

Il-Kor  

Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, * 
xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom.  

 

Il-Ġemgħa 

Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, * 
u għolla ċ-ċkejknin.  

 

Il-Kor  

Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, * 
u l-għonja bagħathom ’il barra b’xejn.  

 

 

L 
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Il-Ġemgħa 

Ħa ħsieb Iżrael qaddej tiegħu, * 
għax ftakar fil-ħniena tiegħu,  

 

Il-Kor  

- bħalma wiegħed lil missirijietna, - * 
b’riżq Abraham u nislu għal dejjem. 

 

Il-Ġemgħa 

Glorja lill-Missier u lill-Iben * 
u lill-Ispirtu s-Santu. 

 

Il-Kor  

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem * 
u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 

 

 
Il-Kor u l-Ġemgħa 

Antifona 
Lili ġiet mogħtija kull setgħa  
fis-sema u fl-art, jgħid il-Mulej. Hallelujah!  
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Preċi 
  
L-Arċisqof 

-Aħwa għeżież,  
miġbura lkoll madwar is-Sultan tagħna,  
Sidna Ġesù Kristu, wiċċ il-ħniena tal-Missier, 

nimtlew b’tama qawwija li Saltnatu  
hi tassew Saltna għaż-żminijiet kollha  
u li t-tjubija tiegħu minn nisel għal nisel.   
Ejjew nitolbuh jgħinna biex inkunu għodda siewja f’idejh  
ħalli s-Saltna tiegħu tixtered sa truf l-art. 
 

Kont bil-ġuħ u tmajtuni 
 

Qarrej  

Għal dawk li huma bil-ġuħ għall-kelma ta’ Alla (skiet) 
Mulej Ġesù, wettaq bis-saħħa tal-kelma tiegħek 
lill-Knisja mxerrda mad-dinja, 
biex taqta’ l-ġuħ ta’ dawk li jixtiequ jisimgħu lilek 
b’lejaltà u b’fedeltà. 
 

Mulej, ħenn għalina u isma’ t-talb tagħna. 
 

Il-Ġemgħa 

Ismagħna, nitolbuk, Mulej. 
  

Kont bil-għatx u sqejtuni 
 

Qarrej 

Għal dawk li huma bil-għatx għall-ġustizzja (skiet) 
Mulej Ġesù, dawwal lill-mexxejja tal-ġnus 
u lil dawk li jiggvernawna, 
biex iħabirku bil-qawwa kollha tagħhom 
għall-gustizzja fost il-bnedmin, 
għat-tqassim xieraq tal-ġid, 
ħalli kull bniedem ikun ħieles li jqimek. 
 

Mulej, ħenn għalina u isma’ t-talb tagħna. 
 

L 
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Il-Ġemgħa 

Ismagħna, nitolbuk, Mulej. 
  
Kont barrani u lqajtuni 

 

Qarrej 

Għal dawk li huma bla dar u b’ġejjieni dgħajjef (skiet) 
Mulej Ġesù, saħħaħ il-fidi ta’ dawk kollha li jemmnu fik, 
biex isarrfu l-twemmin tagħhom billi jilqgħu dejjem lil kulħadd, 
jagħtu kenn lil min m’għandux saqaf fuq rasu 
u jilqgħu lill-barrani 
ħa jkollu ġejjieni mimli tama u serħan il-moħħ 
 

Mulej, ħenn għalina u isma’ t-talb tagħna. 
 

Il-Ġemgħa 

Ismagħna, nitolbuk, Mulej. 
 

Kont għarwien u libbistuni 
 

Qarrej 

Għal dawk li huma mneżża’ mid-dinjità tagħhom (skiet) 
Mulej Ġesù, żomm idejk fuq dawk kollha li jaħdmu 
biex kull bniedem ikoll d-dinjità li tixraqlu bħala ħolqien tiegħek. 
Għin lilna lkoll biex nirrispettaw id-dinjità ta’ kull bniedem 
billi nżommu l-ġid tal-oħrajn qabel tagħna. 
 

Mulej, ħenn għalina u isma’ t-talb tagħna. 
 

Il-Ġemgħa 

Ismagħna, nitolbuk, Mulej. 
 

Kont marid u ġejtu tarawni 
 

Qarrej 

Għal morda kollha u dawk li jieħdu ħsiebhom (skiet) 
Mulej Ġesù, agħti l-fejqan u bierek it-tbatija 
ta’ kull min jinsab imġarrab mill-mard; 
agħti s-sabar u l-qawwa lill-familji tagħhom. 
Imla’ lil dawk li jieħdu ħsiebhom bl-imħabba 
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biex l-attenzjoni u l-kura li jagħtu 
sserraħ it-tbatija tal-ġisem u timla’ bil-kuraġġ il-qalb. 
 

Mulej, ħenn għalina u isma’ t-talb tagħna. 
 

Il-Ġemgħa 

Ismagħna, nitolbuk, Mulej. 
 

Kont il-ħabs u ġejtu żżuruni 
 

Qarrej 

Għal dawk li l-ħelsien tagħhom huwa mxekkel (skiet) 
Mulej Ġesù, imla’ l-qalb ta’ dawk kollha li jinsabu fil-ħabsijiet 
bil-kuraġġ u b’rieda sħiħa ta’ ħajja aħjar. 
Għin lilna lkoll nirrispettawhom u nilqgħuhom  
ħalli jibdew ħajjithom mill-ġdid. 
Għinna wkoll nieħdu ħsieb il-familji tagħhom 
u ma’ niġġudikaw lil ħadd minn għemilu. 
 

Mulej, ħenn għalina u isma’ t-talb tagħna. 
 

Il-Ġemgħa 

Ismagħna, nitolbuk, Mulej. 
 

L-Arċisqof 

Sidna Ġesù Kristu stess għallimna nitolbu lill-Missier  
magħqudin fl-Ispirtu s-Santu.   
Ejjew nobduh, billi nitolbu flimkien bi kliemu stess. 
 
Il-Kor u l-Ġemgħa 

issierna, li inti fis-smewwiet, 
jitqaddes ismek, 
tiġi saltnatek, 

ikun li trid int, kif fis-sema, hekkda fl-art. 
Ħobzna ta’ kuljum agħtina llum. 
Aħfrilna dnubietna, 
bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. 
U la ddaħħalniex fit-tiġrib, 
iżda eħlisna mid-deni. 

M 
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L-Arċisqof 

 Alla ta’ dejjem li tista’ kollox,  
Inti ridt iġġedded kollox f’Ibnek il-għażiż,  
is-Sultan tal-ħolqien kollu;  

fit-tjieba tiegħek, agħtina li l-ħlejjaq kollha,  
meħlusa mill-jasar tad-dnub,  
jaqdu lill-kobor tiegħek u jfaħħruk għal dejjem.   
B’ibnek Ġesù Kristu Sidna, li hu Alla,  
u li miegħek jgħix u jsaltan,  
flimkien mal-Ispirtu s-Santu,  
għal dejjem ta’ dejjem. 
 
Il-Ġemgħa 

Ammen.  

O 
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L-Arċisqof jintona s-Salve Regina. 
 
L-Arċisqof 

alve 
Regina 

 
 
Il-Kor u l-Ġemgħa 

mater misericordiæ; 
vita, dulcedo et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus exsules filii Hevæ. 
Ad te suspiramus gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle 
Eia ergo, advocata nostra,  
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.  
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui 
nobis post hoc exsilium ostende.  
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.   

S 
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Nilqgħu issa fosta lil Ġesù Ewkaristija, is-Sultan tal-ħolqien kollu u 
ninġabru bil-qima kollha fis-skiet. 
 

Ġesù Ewkaristija jidħol proċessjonalment minn ħdejn il-bieb tal-Knisja.  
X’ħin il-Purċissjoni tasal fil-presbiterju, id-Djaknu jqiegħed l-ostensorju 
bl-Ewkaristija fih fuq l-artal u l-Arċisqof jinċensah.  
 

Waqt il-Purċissjoni u l-espożizzjoni jitkanta l-Innu: 
 

Għarkupptejna 
 

Innu 
Il-Kor u l-Ġemgħa 

adurawk ja Ħobż tas-Sema 
Frott l-imħabba l-iżjed bnin. 
Għalik l-anġli dlonk titniehed, 

Inti l-hena tal-bnedmin. 
Nadurawk ja Ħobż tas-Sema 
Frott l-imħabba l-iżjed bnin. 
 

Nadurawk, ja Ħobż tas-sema, 
Frott l-imħabba l-iżjed bnin.  
Int il-ħlewwa tal-qawwija, 
Inti s-saħħa tal-fqajrin.  
Nadurawk ja Ħobż tas-Sema 
Frott l-imħabba l-iżjed bnin. 
 

Nadurawk, ja Ħobż tas-sema, 
Frott l-imħabba l-iżjed bnin.  
Inti l-qawma ta’ min raqad, 
Inti l-għaxja tal-ħajjin. 
Nadurawk ja Ħobż tas-Sema 
Frott l-imħabba l-iżjed bnin. 
 

Nadurawk, ja Ħobż tas-sema, 
Frott l-imħabba l-iżjed bnin.  
Insellmulek, Alla moħbi, 
Inti biss taħkem is-snin. 
Nadurawk ja Ħobż tas-Sema 
Frott l-imħabba l-iżjed bnin.  

N 
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Ħin ta’ skiet. 
 
Mill-Adorazzjoni lil Sidna Ġesù Kristu ta’ San Ġorġ Preca 
 
Qarrej 

Ġesù, nadurak tgħallimna li nagħmlu kull ma nistgħu, u allura 
Alla ma jonqosx jagħtina l-grazzja tiegħu. Ammen.  
 

Kulħadd 

Grazzi Sinjur Alla, u aħfirli Sinjur Alla. 
 

Qarrej 

O Ġesù, nadurak tgħallimna nkunu perfetti bħalma huwa perfett 
il-Missier tagħna fis-sema. Ammen.  
 

Kulħadd 

Grazzi Sinjur Alla, u aħfirli Sinjur Alla. 
 

Qarrej 

O Ġesù, nadurak tgħallimna nkunu ta’ qalb ħanina bħalma huwa 
ta’ qalb ħanina il-Missier tagħna li qiegħed fis-smewwiet. Ammen.  
 

Kulħadd 

Grazzi Sinjur Alla, u aħfirli Sinjur Alla. 
 

Qarrej 

O Ġesù, nadurak tgħallimna li nitolbu u naqilgħu u li nfittxu u 
nsibu, u li nħabbtu u lilna jiġi miftuħ. Ammen.  
 

Kulħadd 

Grazzi Sinjur Alla, u aħfirli Sinjur Alla. 
 

Qarrej 

O Ġesù, nadurak tgħallimna li numiljaw ruħna u b’hekk inkunu 
eżaltati, u li nkunu umiljati meta nkunu eżaltajna ruħna. Ammen.  
 

Kulħadd 

Grazzi Sinjur Alla, u aħfirli Sinjur Alla. 
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Qarrej 

O Ġesù, nadurak tgħallimna li jekk nagħmlu d-dnub insiru lsiera 
tad-dnub. Ammen.  
 

Kulħadd 

Grazzi Sinjur Alla, u aħfirli Sinjur Alla. 
 

Qarrej 

O Ġesù, nadurak tgħallimna neżaminaw il-kawża tal-opri tajba 
tagħna, jekk imqanqlin min-natura jew mill-grazzja. Ammen.  
 

Kulħadd 

Grazzi Sinjur Alla, u aħfirli Sinjur Alla. 
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Tantum Ergo 

 

al-misteru, għarkopptejna, 
ejjew mela naduraw 
u quddiem ir-riti ġodda 

suriet qodma jispiċċaw; 
bit-twemmin ġo qalbna nħossu 
dak li s-sensi le jaraw. 
 
Lill-Missier inroddu, u ’l Iben 
b’qalbna kollha kull tifħir, 
lejhom mat-tberik ta’ qalbna, 
omħabbitna ’l fuq ittir; 
lill-Ispirtu li ġej minnhom 
ħajr ukoll, xejn inqas kbir.  Ammen. 

 
 
 

 
Talba 

 

itolbu.  
O Alla, inti f’dan is-sagrament tal-għaġeb 
ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek; 

agħtina, nitolbuk,  
li nqimu l-misteru tal-Ġisem u d-Demm tiegħek  
hekk li nħossu fina bla heda  
dak li rebbħitilna l-fidwa tiegħek.  
Inti, li tgħix u ssaltan  
għal dejjem ta’ dejjem.  Ammen. 

 
Tingħata l-Barka bis-Santissmu Sagrament.  

D 

N 
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Invokazzjonijiet 
 

kun imbierek Alla. 
Imbierek l-Isem Imqaddes tiegħu. 
Imbierek Ġesù Kristu, veru Alla u veru bniedem. 

Imbierek l-Isem ta’ Ġesù. 
Imbierka l-Qalb Imqaddsa tiegħu. 
Imbierek id-Demm għażiż tiegħu. 
Imbierek Ġesù fis-Santissmu Sagrament tal-artal. 
Imbierek l-Ispirtu s-Santu Paraklitu. 
Imbierka l-kbira Omm Alla Marija Santissima. 
Imbierka l-Imqaddsa u Immakulata Kunċizzjoni tagħha. 
Imbierek it-tlugħ glorjuż tagħha fis-sema. 
Imbierek l-Isem ta’ Marija Verġni u Omm. 
Imbierek San Ġużepp għarus kastissimu tagħha. 
Imbierek Alla fl-Anġli u l-Qaddisin kollha tiegħu. 
 

Salm 116 
 

aħħru l-Mulej, intom ġnus kollha; * 
 sebbħuh, o popli kollha.  

 

Għax kbira hi tjubitu magħna * 
 u kellmet il-Mulej tibqa’ għal dejjem. 
 

Glorja lill-Missier u lill-Iben,* 
 u lill-Ispirtu s-Santu. 
 

kif kien mill-bidu, issa u dejjem,* 
 u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. 
 
Sliem għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-Mulej miegħek, 
imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. 
 
Qaddisa Marija, Omm Alla, itlob għalina midinbin,  
issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Ammen.  

I 

F 
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L-Innu Nazzjonali 
 
Il-Kor u l-Ġemgħa 

il din l-art ħelwa, l-Omm li tatna isimha, 
ħares, Mulej, kif dejjem int ħarist; 
ftakar li lilha bl-oħla dawl libbist. 

 

Agħti, kbir Alla, id-dehen lil min jaħkimha, 
rodd il-ħniena lis-sid, is-saħħa lill-ħaddiem; 
seddaq il-għaqda fil-Maltin u s-sliem.  

L 
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L-Innu tal-Għeluq 
 

Innu taċ-Ċentinarju tal-Parroċċa ta’ Santa Venera 
 
Il-Kor u l-Ġemgħa 

ifħir u glorja O Verġni Santa Venera 
Ġieħ aħna ntuk, bħala wliedek maħbubin. 
Int il-Patruna tar-raħal li jġib ismek 

Ilkoll flimkien madwarek ferħanin. 
Minn knisja ċkejkna u ħelwa qalb l-għelieqi 
Feġġet Parroċċa li kibret sew mas-snin. 
Dun Xand Cortis, flimkien mal-Karmelitani 
Welldu dil-ħolma ta’ fejda għat-Twemmin. 

 
Ħajr lil Alla 
Waqt li niċċelebraw 
Iċ-Ċentinarju tal-Parroċċa tagħna, 
O Venera nwegħduk 
Irridu li nixbħuk 
U nitolbuk biex tieqaf dejjem magħna! 

T 
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Raħal li mimli bi storja li mas-sekli 
Ta lil pajjiżna s-sehem tiegħu għall-progress; 
Mogħni b’palazzi u knisja maestuża, 
Qalb l-Akwadott, u bini ta’ nteress. 

U bħallikieku fuq xewqa tal-Patruna 
Ir-raħal tagħna l-Maltin kollha jafuh 
Għal numru kbir kemm ta’ djar u Istituti 
Li joffru kenn sew lit-tfal, żgħażagħ u xjuħ. 

 

Ħajr lil Alla 
Waqt li niċċelebraw 
Iċ-Ċentinarju tal-Parroċċa tagħna, 
O Venera nwegħduk 
Irridu li nixbħuk 
U nitolbuk biex tieqaf dejjem magħna! 

 
O Venera nwegħduk 
Irridu li nixbħuk, 
U nitolbuk biex tieqaf dejjem magħna! 
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Nota storika dwar il-Parroċċa ta’ Santa Venera 
 

Il-knisja l-antika ta’ Santa Venera nbniet fl-1688 u l-Patrijiet 

Karmelitani aċċettaw li jieħdu din il-knisja u l-kunvent fit-12 ta’ 

Diċembru 1912 wara ħidma kbira minn Dun Xand Cortis, li kien 

tant jaħdem għall-ġid tal-Vendriżi. 
 

Sena wara li daħlu l-patrijiet, fil-11 ta’ Marzu 1931, b’digriet ta’ 

Mons. Pietru Pawl Pace, Isqof ta' Malta, Santa Venera saret viċi 

parroċċa. Ħames snin wara, fl-4 ta’ Settembru 1918, kienet 

maħtura parroċċa. 
 

Minħabba li l-popolazzjoni baqgħet dejjem  tiżdied, il-patrijiet 

ħassew il-ħtieġa li jibnu knisja oħra f’post aktar ċentrali, fi Triq 

San Ġużepp. Fit-3 ta’ Dicembru 1989, il-knisja l-ġdida saret il-

knisja parrokkjali, u fis-6 ta’ Ottubru 1990, tqiegħdet l-ewwel 

ġebla tal-knisja l-ġdida. Il-Knisja Parrokkjali l-ġdida ġiet infetħet 

u ġiet imbierka minn Monsinjur Ġużeppi Mercieca, Arċisqof ta’ 

Malta, nhar is-17 ta’ Lulju 2005. 
 

Il-komunità ta' Santa Venera rat il-parroċċa tikber u bdiet taħseb 

kif se taqdi lin-nies ta’ fuq in-naħa ta’ Triq Rjali. Il-Providenza 

riedet li l-aħwa Apap ħallew lill-komunità ta’ Santa Venera l-post 

magħruf bħala ‘Chateau Lonz’. Dan iċ-ċentru serva għal diversi 

ħidmiet ta’ appostolat, fosthom għal kappella, li nfetħet fis-sena 

1948. Maż-żmien il-patrijiet Karmelitani akkwistaw biċċa art 

quddiem l-Istitut ta’ Apap. Fl-4 ta’ Jannar 1956 sar il-kuntratt u 

immedjetament beda x-xogħol għal knisja ġdida. 
 

Il-Kripta tal-knisja l-ġdida, li ħadet post il-kappella tax-Chateau 

Lonz, ġiet miftuħa u mbierka fid-19 ta’ Marzu 1969.  
 

Fl-1980, għall-kumdità tan-nies u tal-patrijiet, twaqqfet komunità 

karmelitana indipendenti min dik tal-knisja l-qadima. 
 

Il-knisja l-ġdida fuq il-kripta kienet inawgurata fis-17 ta’ Lulju 

2005. 


